
ПЛАН СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ “З КИЄВОМ І ДЛЯ КИЄВА”  

на ІІ семестр 2018-2019 навчального року 

 

П/П 

№ 

Формат проекту  Назва проекту Дата та місце 

проведення 

Відповідаль 

ний 

(ПІП, посада) 

Орієнтовна 

кількість 

учасників 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

1. Співпраця з 

педагогічним 

колективом гімназії 

№136 з метою 

надання науково-

методичної 

допомоги в 

здійсненні   

дослідно-

експерименталь-ної 

роботи 

Всеукраїнсь-

кий 

експеримент 

«Наскрізна 

допрофільна 

підготовка і 

профільне 

навчання в 

освітній 

системі 

«гімназія-

ліцей» на базі 

гімназії  

 № 136 міста 

Києва на 2018–

2023 роки. 

 

Протягом 

семестру,  

25.02.19 - 

засідання 

науково-

методичної 

ради 

дослідно-

експеримента

льної роботи; 

гімназія № 

136 

м.Київ. 

 

Кутішенко В.П., 

доцент кафедри 

За запитом 

2. Інформаційно-

просвітницька 

робота з 

вихователями 

Засідання 

круглого столу 

12.04.19 

ДНЗ №176, 

м. Київ 

Кутішенко В.П., 

доцент кафедри 

12 осіб 

3. Інформаційно-

просвітницька 

робота з батьками та 

учнями.  

Круглий стіл 

для  батьків та 

учнів 

старшокласникі

в “Загальні і 

спеціальні 

здібності та їх 

використання в 

навчальній 

діяльності ” 

 

Квітень 

 2019 р. 

гімназія № 

136 м. Києва 

Васильєв О.О., 

викладач 

кафедри 

Сорокіна   О.А., 

доцент кафедри 

За запитом 

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 

1. Діагностичні зустрічі Діагностика 

дітей з ОПП 

протягом 

семестру 

Бабич Н.М.,  

старший 

викладач 

кафедри,  

Тичина К.О., 

старший 

за запитом 



викладач 

кафедри 

2. Логопедичні заняття Логопедична 

корекція 

мовленнєвих 

порушень у 

дітей з ООП 

протягом 

семестру 

Бабич Н.М.,  

старший 

викладач 

кафедри,  

Тичина К.О., 

старший 

викладач 

кафедри 

за запитом 

3. Консультації  Консультації 

батьків за 

результатами 

діагностики 

дітей з ООП 

протягом 

семестру 

Бабич Н.М.,  

старший 

викладач 

кафедри,  

Тичина К.О., 

старший 

викладач 

кафедри 

за запитом 

4. Впровадження та 

здійснення 

неперервного 

експертного 

коучингу роботи 

команд супроводу 

дітей з ООП у 

школах міста  

Експеримент 

всеукраїнсько-

го рівня 

«Формування 

професійної 

компетентності 

педагогів з 

інклюзивної 

освіти « (1-й 

етап) 

червень - 

грудень 2019 

р. 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти № 141 

(Дніпровськи

й район) та 

168 

(Оболонський 

район) 

Мартинчук О.В., 

завідувач кафедри  

Скрипник Т.В ,, 

професор 

кафедри 

Заєркова Н.В, 

викладач 

кафедри 

Найда Ю.М., 

 старший 

викладач 

кафедри, 

Дубовик 

М.О.викладач 

кафедри 

10 дітей 

18 фахівців 

Кафедра практичної психології 

1. Профорієнтаційний 

тренінг-марафон 

«Хочу бути 

практичним 

психологом» 

23.03.2019 

Інститут 

людини 

бул. І. Шамо 

18/2 

Лебідь Н. К., 

Грубі Т. В., 

доценти 

кафедри, 

Гафіатуліна 

А.В., старший 

викладач  

за запитом 

2. Просвітницький 

захід 

«Психологія в 

долонях» 

09.04.2019 

Парк біля 

озера Тельбін 

Краєва О. А. 

Грубі Т. В., 

доценти кафедри 

за запитом 

3. Психопрофілак- «Пізнай самого 11.04.2019 ЛитвиненкоО.О., 50 



тична гра себе» Школа І-ІІІ 

ступенів №36 

ім. 

С.П.Корольов

а 

старший 

викладач 

кафедри 

4. Заняття з 

елементами тренінгу 

для школярів 

«Люди у світі 

тварин / 

Тварини  у світі 

людей» 

18.04.2019  

місто Київ 

Миколенко Н.В.,  

викладач 

кафедри 

25 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

1. Тренінг для фахівців 

соціальної роботи 

Соціальна 

робота: ведення 

випадку та 

оцінка потреб 

21-22.02.2019 

Київська обл., 

с. Гатне, вул. 

Інститутська, 

3, готель 

«Баварія» 

Лях Т.Л.,  

доцент кафедри 

25 

2. Профорієнтаційний 

захід з елементами 

сучасних освітніх 

технологій для 

студентів коледжу 

спеціальності 

“Соціальна робота” 

Сходинки 

професійного 

зростання 

14.03.2019 

Інститут 

людини, бул. 

І.Шамо, 18/2 

Дуля А.В., 

асистент 

кафедри 

Лехолетова 

М.М. 

 викладач 

кафедри 

15 

 

3. Тренінг для 

школярів-підлітків  

“Школа 

соціального 

проектування” 

СЗШ №226 

вул. Прирічна 

19Є 

Попова А.О. , 

викладач 

кафедри 

Сапіга С.В., 

старший 

викладач 

кафедри 

32 

4. Просвітницько-

профілактичний 

тренінг для 

педагогічного 

колективу ДНЗ 

“Стоп-

насильство” 

26,03,2019 

ДНЗ № 784 

16,04,2019 

ДНЗ № 541 

Денисюк О,М., 

доцент кафедри 

За запитом 

 


